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ÖĞRETİM PLANI  
Öğretim planı ekranında yeni öğretim planı oluşturulabilir yada tanımlı öğretim planlarında 

düzenleme yapılabilir. 

 

1. Yeni Öğretim Planı Tanımlama 
Yeni bir öğretim planı tanımlaması için ilk olarak sayfanın üst bölümünde yer alan YENİ butonuna 

tıklanır. 

 

Açılan Yeni Öğretim Planı Ekle sayfasına öğretim planı tanımlanacak Akademik Program, Adı, Min 

Mezuniyet Kredisi, Min. Mezuniyet Ortalaması girişi yapılır.  

Açılan Yeni Öğretim Planı Ekle sayfasında öğretim planının geçerli olacağı Akademik Program 
seçilir. Adı bölümüne öğretim planına verilmek istenen ad yazılır.  

Yıllık Plan: Yıllık plan ise yanındaki kutucuk işaretlenir. 

Onaylı: Merkez öğrenci işleri tarafından okutulması için onaylanması zorunludur. Öğretim 
planı tanımı yapıldıktan sonra onay işlemi gerçekleştirilmelidir. 

 Min. Mezuniyet Kredisi ve Min. Mezuniyet Ortalaması: Min. Mezuniyet Kredisi ve Min. 
Mezuniyet Ortalaması girişleri mezuniyet aşamasında önemlidir. Burada yapılan girişlere 
göre öğrenci kredisini ve ortalamasını tamamlar ise mezun olabilir. 

 

 

  



Tanım aşamasından sonra ders ekleme aşaması gelir. Ana sayfada Program seçimi ve yeni tanımlanan 

öğretim planı seçilir. DÜZENLE butonuna basılır. Ders/Seçmeli Havuz Ekle butonuna basılır. 

 

2. Tanımlanan Öğretim Planına Ders Ekleme 
Öğretim planına ders ekleme işlemi için Ders seçimi alanı seçilir. Ders eklenecek dönem, eğitim 

dönemi girişi yapılır. Eğitim Kataloğunda aktif olması isteniyor ise kutucuk işaretlenir.  

Dersler program girilerek, ders kodu ve ders adı girilerek ARA butonuna basarak aratılabilir. Sorguya 

göre dersler listelenir. Derslerin yanında kutucuklar yer alır. Seçilen döneme eklenmek istenilen 

dersler yanlarındaki kutucuklar işaretlenerek toplu olarak eklenebilir. KAYDET butonu ile döneme 

ders ekleme işlemi gerçekleşir. 

 

 



 

 

 

3. Tanımlanan Öğretim Planına Seçmeli Havuz Dersi Ekleme  
Yeni öğretim planına seçmeli havuz eklemek için DERS/SEÇMELİ HAVUZ EKLE butonuna basılır.  Açılan 

sayfada Seçmeli havuz seçimi alanına girilir. Ders Eklenecek Dönem ve Eğitim dönemi seçilir. Bölüm 

bazlı, kod ve seçmeli ders adına göre seçmeli havuzlar aratılabilir. Arama kriterine göre havuzlar 

sayfanın altında listelenir. Eklenmek istenen havuz ya da havuzların yanındaki kutucuk işaretlenir ve 

KAYDET butonuna basılır. 

 



Kaydet butonundan sonra açılan Seçmeli Ders Bilgileri Giriş sayfasında isteğe göre Max ders ya da 

Max. Kredi, Max. AKTS ve AKTS değer girişi yapılarak Seçmeli Havuz Dersi Kaydetmeyi Tamamla 

butonuna basılır. 

 

Girişi yapılan seçmeli ders havuzu ve ders ana sayfaya gelindiğinde görüntülenir. 

 

 

 



4. Ders İşlemleri 
4.1.Düzenleme  

Öğretim planında ders eklendikten sonra  ders eklenecek dönem ve eğitim dönemi üzerinden 

düzenleme işlemi yapılmak istenir ise İşlemler başlığı altında yer alan DÜZENLEME  butonu ile 

işlem yapabilirsiniz. 

 

 

4.2.Öğrenim Planından Kaldırma  

Ders öğretim planından kaldırılmak isteniyor ise işlemler kısmında yer alan Öğretim Planından Kaldır 

butonu  ile işlem yapılabilir..  

 

Açılan ekranda dersin öğrenimden kaldırılma şekli girişinin yapılması gerekmektedir. Dersin 
öğrenimden kaldırılma şeklinde 5 seçenek bulunmaktadır. 

1.Sorumlu öğrenciler muaf olacak: Kapatılan dersten geçer not alamamış veya devamsız 
öğrenciler üzerinden bu ders muaf edilir. 
2.Sorumlu öğrencilere okutulacak: Kapatılan dersten geçer not alamamış veya devamsız 
öğrenciler bu dersten zorunlu tutulur. Yeni öğrenciler bu derse kayıtlanamaz. 
3.Yerine ders açıldı: Kapatılan dersin yerine açılan ders mutlaka seçilmeli, yeni dönemde 
borçlu olan öğrenciler yerine seçilen derse kayıtlanır. 
  



4.Yerine ders açıldı, borçlu öğrencilere okutulacak fakat yeni öğrenciler yerine açılan 
dersleri okuyacak: Kapatılan dersin yerine açılan ders mutlaka seçilmeli, yeni dönemde 
borçlu olan öğrenciler kapatılan dersi alır, Yeni öğrenciler ise yerine seçilen derse kayıtlanır. 
Bu ekranda 3. ve 4. seçeneklerden birinin girişi yapıldı ise mutlaka alt kısımda yerine açılan 
ders ya da derslerin seçilmesi gerekmektedir. 

5.Yerine ders açıldı. Eski dersi almışlar eski dersi almış gözükecekler. 

 

Bu ekranda 3.-4.-5. seçeneklerden birinin girişi yapıldı ise mutlaka alt kısımda yerine açılan 
ders ya da derslerin seçilmesi gerekmektedir. 

Yerine ders seçimi için Yerine Açılan dersler bölümünden yerine açılan ders bulunur ve sağ 
okla Yerine Açılacak Dersler Alanına geçirilir. 

 

  



Seçilen ders Yerine Açılacak Dersler alanına geçirildikten sonra Öğretim Planından Kaldır butonuna 

basılır. 

 

Öğretim Planında zorunlu ders yerine seçmeli ders açılacaksa öğretim planından kaldırma ekranında 

yer alan Yerine Seçmeli Ders Açılacak alanına tik atılmalıdır. 

 

  



4.3.Ön Koşul Ders Tanımlama  

Derse ön koşul ders tanımlanmak istenir ise Ön Koşul Ders Tanımlama butonuna tıklanır.. 

 

Açılan sayfada Kodu ve Adı alanından ön koşul ders bulunur seçilerek sağ okla ders sağ tarafa geçirilir. 

Geçirilirken istenir ise Min Başarı Notu Katsayısı girilebilir. Yan koşul ders tanımlaması için Yan koşul 

yanındaki kutucuğun işaretlenmesi gerekmektedir. KAYDET butonuna basıldığında işlem tamamlanır. 

 

 

4.4.Ders Silme  

Dersi seçen öğrenci yok ise ders öğretim planından silinebilir. Silme işlemi için  ikonuna basılması 

yeterlidir. Onay uyarısında evet butonu tıklandıktan sonra ders silinir. 

 

 

  



5. Seçmeli Ders Havuzu İşlemleri 
5.1.Düzenleme  

Seçmeli derslerin düzenleme işleminin yapılabildiği ikondur. 

 

 

Açılan sayfada Dersyılı/dönemi, Eğitim Dönemi, Mx ders sayısı, max kredi,max akts ve akst değerinde 

düzenelem yapılabilir.Tüm düzenlemelerden sanra KAYDET butonuna basıldığında sorun düzelmiş 

olur. 

 

 

 

  



5.2.Seçmeli Ders Havuzu Dersleri  

Seçmeli Ders Havuzu Derslerinin görüntülendiği ikondur. 

 

 

5.3.Ön Koşul Ders Tanımlama  

Seçmeli ders havuzu içerisindeki derslere ön koşul ders tanımlama işleminin yapıldığı sayfadır.  

ikonuna basılarak Ön Koşul ders tanımlama sayfasına girilir. 

 



Seçmeli havuzdaki ders seçilir. 

 

Kodu ve adı ile tanımlanacak önkoşul ders seçilir ve sağ okla sağ tarafa geçirilir.İstenir ise Min Başarı 

Katsayısı girişi yapılabilir. KAYDET butonu işlem tamamlanır. 

 

Seçmeli Havuz Silme  

Seçmeli havuzun silme işleminin yapıldığı ikondur. Seçmeli havuz derslerini seçen öğrenci yok ise ders 

öğretim planından silinebilir. Silme işlemi için  ikonuna basılması yeterlidir. Onay uyarısında evet 

butonu tıklandıktan sonra seçmeli dersler  silinir. 

 



6. Öğretim Planı Kopyalama 
Kopyalama işlemi ile mevcut bir öğretim planı yeni tanımı yapılmış öğretim planına 

kopyalanabilmektedir. Bu şekilde tekrar ders oluşturma aşamalarına gerek kalmamaktadır. Öncelikle 

kopyalanacak mevcut öğretim planı seçilir. Sayfanın üst bölümünde yer alan KOPYALA butonuna 

basılır. 

 

Adı alanına yeni öğretim planının adı verilir. KAYDET butonuna basılır. Bu şekilde kopya öğretim planı 

oluşturulmuş olur. 

 

 



 

7. Kapalı Dersleri Göster/Gizle 
Öğretim planında daha önce yapılan düzenlemelerde kapatılan ders var ise bu derslerin 

görüntülenmesi için sayfada yer alan Kapalı Dersleri Göster/Gizle yanındaki kutucuk işaretlenir. 

Kapatılan dersler kırmızı işaretli olarak sayfada çıkar. 

 

 

Kapatılan dersin yanındaki  ikonu üzerine gelindiğinde dersin ne şekilde kapatıldığı bilgisi ekrana 

yansır. 

 

  



Dersin işlem ikonları arasında yer alan Düzenle ikonu tıklandığında Dersin kapatılma sekli, adı, 

kodu yıl dönem bilgisi görüntülenir. 

 

 Öğretim planından kaldır ikonu ile öğretim planından kaldırılırken hangi ders seçilmiş onun 

bilgisi görüntülenir. 

 

  



 Yerine Açılan Dersler İkonu ile yerine açılan dersin adı, kodu, kredi ve AKTS bilgileri 

görüntülenir. 

 

        Geri Al ikonu ile dersin kapatma işlemi geri alınarak ders açılır. 

 

8. Öğretim Planının Çıktısını Alma 
 

Sayfanın üst bölümünde yer alan YAZDIR butonu ile öğretim plnaının PDF olarak alınabilir. 

 

 



 

9. Öğretim Planı Silme 
Öğretim planının tamamı sayfanın üst bölümünde yer alan SİL butonu ile silinebilmektedir. Ancak 

bu öğretim planını okuyan öğrenciler bulunuyorsa öğretim planı silinemez. 

 

 

 

 

 


